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သတင််းထတုပ်ြန်ချက ်

ချက်ချင််း ထတုပ်ြန်ရန်အတကွ ်

၂ဝရက် ဧပြြီလ ၂၀၂၀ 

  

 

COVID-19 တ ု ုံ့ပြန်မှုနငှုံ့ ်ြတသ်က်ပြြီ်း Denver ပမ  ြို့တတ ်နငှုံ့ ်စြီရင်စုမှ တန က်ဆ ်ုးရသတင််းမျ ်းထတုပ်ြန်ချက် 

ပန့််းခ ြံမ  ်းနငှ ့် ဂ ေါက့်ကွင့််းအသြံ ်းခပြုမှု၊ အရန့်   လှုြံဂနရ  အသစ့်၊ စ ်းပွ ်းဂရ်းလ ပ့်ငန့််းနငှ ့် 

အန ပည ဆ  င့်ရ အဂ  က့်အပြံ မ  ်းအတွက့် အဂခပ င့််းအလဲမ  ်း 

 

DENVER – မမ ြု ြို့ဂတ ့်ဝန့် Michael B. Hancock သည့် အ မ့်၌ ဆက့်လက့်၍ ဂန   င့်ရန့်နငှ ့် တ ဝန့်သ စွ ခြင ့် အ မ့်ခပင့်ပသ    

သွ ်းဂရ က့်ရန့် လ  အပ့်  က့်က   ဦ်းစ ်းဂပ်း ဂြ ့်ခပ  ်းသည ့် COVID-19 အဂပေါ် Denver ၏ တြံ  ခပန့်မှုအဂ က င့််း သတင့််းမ  ်းက   

ယဂန     တ့်ခပန့်ဂ ကည  ဲ ပေါသည့်။ မမ ြု ြို့ဂတ ့်ဝန့်နငှ ့် အဂရ်းဂပေါ် လ ပ့်ငန့််းမ  ်းစင့်တ သည့် ခပန့်လည့် ူဂ  င့်ဂရ်း အစ အစဉ် 

ဂရ်းဆွဲခ င့််း အ ်း  တ့်ဂဆ င့်ရွက့်မှုမ  ်းက   စတင့် ဲ ပေါသည့်။ သ   ဂသ ့် လူ  ဲဂနခ င့််းသည့် ဗ  င့််းရပ့်စ့်ပ  ်း ကူ်းစက့်ပ ြံြို့ နှြံ  မှုက   ကန  ့်သတ့်ရန့် 

လတ့်တဂလ တွင့် အ ်းအဂက င့််းဆြံ ်း နည့််းလမ့််း ခြစ့်ဂနဆဲ ခြစ့်ပေါသည့်။ 

 

ကျွန့် ပ့်တ    ခမင့်ဂတွြို့ဂနရသည ့် က န့််းမ ဂရ်းဂစ င ့်ဂ ှ က့်မှု အ  က့်အလက့်မ  ်းသည့် အ မ့်၌ဂန   င့်ရန့် ညွှန့် က ်း  က့်၏ 

အဆင ့်လ  က့် ခပြုလ ပ့်  ်းဂသ  ဂလ   ဂပေါ  မှုတစ့်ရပ့် ပြံ ပ  ်းခ င့််း  ှ မ ှ  ဆြံ ်းခြတ့်ရန့် မမ ြု ြို့ဂတ ့်သည့် ခပည့်နယ့်အ ပ့်  ြုပ့်ဂရ်းမ ်း Polis နငှ ့် 

အခ  ်းသူမ  ်း နငှ ့်အတူ အန ်းကပ့် ည  နှု င့််းဂဆ င့်ရွက့်မည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ ခပန့်လည့် ူဂ  င့်ဂရ်း အစ အစဉ်ဂရ်းဆွဲခ င့််း၏ 

အကူ်းအဂခပ င့််းသည့်  ူ ပ့်မ  ်းခပ ်းဂသ  လူစ လူဂဝ်းမ  ်း၊ ဂေသ ြံ ဂန   င့်သူမ  ်းနငှ ့် စ ်းပွ ်းဂရ်းလ ပ့်ငန့််းမ  ်း 

ခပန့်လည့်ြွင ့်လှစ့်ခ င့််းအဂပေါ် သက့်ဂရ က့်မှု  ှ မည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ 

 

အ  ်းအ မ့်မဲ သူမ  ်းအတွက့် ပြံ ပ  ်းမှုမ  ်း၊ ဂေသတွင့််း စ ်းပွ ်းဂရ်းလ ပ့်ငန့််းမ  ်းနငှ ့် အန ပည  ှင့်မ  ်းအတွက့် ဂေေါ်လ  ၂သန့််းဂက  ့် 

အပေါအဝင့် ဂန   င့်သူမ  ်းနငှ ့် စ ်းပွ ်းဂရ်းလ ပ့်ငန့််းမ  ်းအတွက့် ဂ  က့်ပြံ မှုမ  ်းနငှ ့် ဂ ်းကင့််းလြံ ခ ြံြုဂရ်း ဂဆ င့်ရွက့်  က့် 

အသစ့်မ  ်းခြင ့် စ စဉ်  ်းလ က့် ဧမပ လ ၂၂ရက့်ဂန  တွင့် အမ  ်းခပည့်သူ ဂ ေါက့်ကွင့််းမ  ်းအ ်း ခပန့်လည့်ြွင ့်လစှ့်ခ င့််းက   

မမ ြု ြို့ဂတ ့်အဂနခြင ့် ဂ  က့်ပြံ ဂပ်းလ က့်  ှ ပေါသည့်။ ကန  ့်သတ့်  က့်မ  ်းစွ က   ဆက့်လက့်  ်း ှ ပေါမည့်။  ူ ပ့်မ  ်းခပ ်းဂသ  

လူစ လူဂဝ်းမ  ်းနငှ ့် ပွဲမ  ်းအဂပေါ် ကန  ့်သတ့်  က့်မ  ်း ပေါဝင့်ဂသ  မမ ြု ြို့ဂတ ့်၏ ခပည့်သူ  က န့််းမ ဂရ်း ညွှန့် က ်း  က့်က   

ဂန   င့်သူမ  ်းအဂနခြင ့် ဂမ  ့်မှန့််း  ်းသင ့်ပေါသည့်။    ညွှန့် က ်း  က့်သည့် ဂမလ ၁၁ရက့်ဂန  တွင့် သက့်တမ့််းက န့်ဆြံ ်းရန့် 

သတ့်မှတ့်  ်းမပ ်း ၎င့််းက   ယ  တစ့်ပတ့်ဂန က့်ပ  င့််းတွင့် ဆြံ ်းခြတ့်မည ့် ဂန  စွဲတစ့်  အ   တ  ်း  ဲြို့သွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ 

 

“ကျွန့်ဂတ ့်တ   ဟ  အဂခ အဂနအဂပေါ်မှ  ဂေေါသ ွက့်ဂနလ   ပဲ မရဂတ  ပေါ ူ်း။ COVID-19 ကူ်းစက့်ပ ြံြို့ နှြံ  မှုက   ပ  မ  ဂက င့််းမွန့်စွ  

  န့််း  ြုပ့်န  င့်တဲ  အ   န့်  ဂအ င့် အက အကွယ့်ဂပ်းတဲ  ဂဆ င့်ရွက့်  က့်မ  ်းစွ က   ဆက့်မပ ်း ဂနရ တက ခြစ့်ဂအ င့် 

လ ပ့်ဂဆ င့်မပ ်းဂတ   အဂခ အဂနက   တခြည့််းခြည့််းနဲ   ဂခပ င့််းလဲသွ ်းဂအ င့် လ ပ့်ဂဆ င့်ရဂတ  မှ ပေါ။ ေ အ ်းလပ့်ရက့်မ ှ အ မ့်မှ  
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ဂန ဲ တဲ  သူအ ်းလြံ ်းက   ဂက ်းဇူ်းတင့်ပေါတယ့်။ သင့်တ   ဟ  လူဂတွရဲ   အသက့်က  ဂရ  သင့်တ   ရဲ   အသက့်က  ပေါ ကယ့်တင့်ရ မှ  

ကူည ဂပ်း ဲ  ကပေါတယ့်။” ဟ  မမ ြု ြို့ဂတ ့်ဝန့် Hancock မှ ဆ  ပေါသည့်။  

 

ြန််းပခ  အသ ်ုးပြ မှုနငှုံ့ ် တ ေါက်ကွင််း ဖွငုံ့လ်ှစ်မှုမျ ်း - Denver ပန့််းခ ြံမ  ်းနငှ ့် အပန့််းဂခြမှုသည့် လူ  ဲဂနခ င့််းက     န့််းသ မ့််းရန့်နငှ ့် 

ပန့််းခ ြံလ သူမ  ်း၏ က န့််းမ ဂရ်းနငှ ့် ဂန   င့်မှု အဆင့်ဂခပဂစဂရ်းက   ပြံ ပ  ်းဂပ်းရန့် Denver ပန့််းခ ြံမ  ်းတွင့် လှုပ့် ှ ်းဂဆ င့်ရွက့်မှုမ  ်း 

နငှ ့်ပတ့်သက့်၍  ပ့်ဂဆ င့််း အ  က့်အလက့်မ  ်းက   ပြံ ပ  ်းဂပ်းဂနပေါသည့်။ 

• အ ပ့်စ မ  ်းခြင ့် မစ ဂဝ်းပေါနငှ ့် သ   မဟ တ့် မသွ ်းလ ပေါနငှ ့်။ 

• အ ပ့်စ ြွဲြို့ အ ်းကစ ်းနငှ ့် လှုပ့် ှ ်းမှုမ  ်းက   တ ်းခမစ့်ပေါသည့်။ 

• ပစစည့််းက ရ ယ မ  ်း မ ဂဝအသြံ ်းခပြုခ င့််းက    ွင ့်မခပြုပေါ။ (ဥပမ  - ဂလဝဲပန့််းကန့်ခပ ်း၊ ဂ  လြံ ်းမ  ်း စသခြင ့်) 

မမ ြု ြို့ဂတ ့်မှ စ မြံဂဆ င့်ရွက့်သည ့် ဂ ေါက့်ကွင့််းမ  ်းသည့် လူ  ဲဂနခ င့််းက   စ စစ့်ဂဆ င့်ရွက့်ရန့် ကန  ့်သတ့်  က့်မ  ်းနငှ ့်အတူ ရ သ ဥတ  

အဆင့်ဂခပပေါက ဧမပ လ ၂၂ရက့် ဗ ေဓဟူ်းဂန  တွင့် ခပန့်လည့်ြွင ့်လှစ့်မည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ အဂသ်းစ တ့်က   www.cityofdenvergolf.com 

တွင့်  ကည ့်ပေါ။ 

 

စြီ်းြွ ်းတရ်း သက်သ ခွငုံ့ ် ရန်ြ ုတင ွ - Denver စ ်းပ ွ်းဂရ်း ြွြံြို့ မြ ြု်းတ  ်းတက့်မှုနငှ ့် အ ွင ့်အလမ့််းသည့် Denver ၏    င့်မ မှု 

အ ်းအနည့််းဆြံ ်း လ ပ့်ငန့််းငယ့်မ  ်းစ ွက   ပြံ ပ  ်းရန့် ယဂန   ကနဦ်း ဂေေါ်လ  ၂သန့််းက   စတင့်၍ ဂ  က့်ပြံ ဂပ်းသွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ 

အဂ  က့်အပြံ  ရ ှ ဂသ  က မပဏ မ  ်း၏ ၆၀ ရ    င့်နှုန့််း န  ့်သည့် အမ  ြု်းသမ ်းမ  ်း နငှ ့်/သ   မဟ တ့် လူနည့််းစ  ပ  င့်ဆ  င့်ဂသ  လ ပ့်ငန့််းမ  ်း 

ခြစ့် ကသည့်။ 

 

Colorado အနြုည  သက်သ ခွငုံ့ ်ရနြ် ုတင ွ- Denver အန ပည နငှ ့်  န့််းမဂနရ မ  ်းသည့် COVID-19 ကမ္  ကပ့်ဂရ  ေါ၏ ရလေ့် 

တစ့်ရပ့်အဂနခြင ့် ပ တ့်  ်းခ င့််းဂ က င ့် အန ပည  ှင့်မ  ်းက   ကူည ဂပ်းလ က့်  ှ ပေါသည့်။ 

 

တနထ ငုမ်ှုဆ ငုရ်  တစ ငုံ့တ် ှ က်မှု အတထ က်အြ ုံ့မျ ်း - Denver သည့် က လ ှည့် ဂစ င ့်ဂ ှ က့်မှု အဂ  က့်အပြံ မ  ်းအတွက့် 

ကက ်း ကပ့်မှုနငှ ့် ကူည ပြံ ပ  ်းမှုမ  ်းက   ခမ င ့်တင့်သွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ 

 

Denver အ ်းကစ ်းရ ု၌ အမျ  ်းသမြီ်းမျ ်း၏ အရန်ခ ုလှု တနရ  - ဧမပ လ ၂၀ရက့်ဂန  တွင့် ြွင ့်လှစ့်ဂပ်းဂသ  Denver အ ်းကစ ်းရြံ ၌ 

အမ  ြု်းသမ ်းမ  ်း၏ အရန့်   လှုြံဂနရ သစ့်သည့် စစ့်ဂဆ်းခ င့််း၊ အဂရ်းကက ်းလူန အ ်း ဦ်းစ ်းဂပ်း က သခ င့််းနငှ ့် ဂရ  ေါလကခဏ မ  ်း 

ခပဂသ သူမ  ်းအတွက့်နငှ ့် ဂဆ်းက သမှု လ  အပ့်  က့်အရ သ ်းခ  ်းဂနရန့် အ ကြံခပြု  ်းဂသ  သူမ  ်းအတွက့် အဂ  က့်အပြံ မ  ်းက   

ဂ တတ ဂရွှြို့ဆ  င့််းခ င့််းမ  ်း ပြံ ပ  ်းဂပ်းဂနလ က့် အမ  ြု်းသမ ်း ၃၀၀ အ  နငှ ့် လ င့်စ တ့် ြံယူမှု ကွဲခပ ်းသူ တစ့်ဦ်း  င့််းအတွက့် 

ခြည ့်ဆည့််းဂပ်းသွ ်းမည့် ခြစ့်ပေါသည့်။ 
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